
Згідно державного обліку водокористування за даними звітності форми 

№ 2ТП-водгосп, в межах території Чернігівської області водокористування 

здійснювали 727 підприємств-водокористувачів, в тому числі 19 

водокористувачів в суббасейні верхнього Дніпра, 158 – в суббасейні 

середнього Дніпра, 550 – в суббасейні річки Десна.   

Основним джерелом для забезпечення питних та господарсько-

побутових потреб населення і потреб більшості промислових та 

сільськогосподарських підприємств є підземні води питної якості.  

У 2019 році населення та галузі економіки були забезпечені 

достатньою кількістю як питної, так і технічної води. Загальний обсяг забору 

води становив 102 млн.м3, у тому числі підземної – 44 млн.м3, поверхневої – 

58 млн.м3. В порівнянні з попереднім роком забір підземної води зменшився 

на 0,1 млн. м3, забір поверхневої води зменшився на 27 млн. м3. 
 

 

 
 

Найбільше поверхневої води було використано Комунальним 

енергетичним підрозділом «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ «Фірми «ТехНова». В 

зв’язку зі зміною режиму роботи, що призвело до зменшення виробітку 

електричної енергії, внаслідок чого було зменшено обсяг використання 

поверхневої води з р. Десна у виробничих процесах на 44%. 

Найбільшим користувачем підземних вод на території області є                   

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» (м. Чернігів), питне та 

господарсько-побутове водопостачання якого базується на заборі підземних 

вод переважно для задоволення потреб населення. В порівнянні з 2018 роком 

забір питної води залишився на рівні минулого року. 

У поверхневі води Чернігівської області у суббасейні верхнього Дніпра 

скиди стічних вод надходили із 1 точкового джерела, суббасейні середнього 

Дніпра із 7, суббасейні річки Десна із 22.   

За 2019 рік загальний об’єм скинутих стічних вод у поверхневі водні 

об’єкти області складав 67 млн.м3, які за галузями економіки розподілялися 

так: комунальне господарство (15 суб’єктів) — 18 млн. м3, сільське 

господарство (6 суб’єктів) — 12 млн. м3, промисловість - (9 суб’єктів) — 37 

млн. м3. 



 

За категорійністю очистки скиди стічних вод розподілилися наступним 

чином: забруднені – 13 млн. м3, нормативно-очищені – 6 млн. м3, нормативно 

чисті без очистки – 48 млн. м3. 

 

Скид недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні об'єкти  

здійснили 12 підприємств області в кількості 13,2 млн. м3. Основними 

забруднювачами поверхневих водних об’єктів Чернігівської області 

залишаються підприємства комунального господарства. Неефективна робота 

очисних споруд негативно впливає на гідрохімічний стан річок суббасейну 

середнього Дніпра: Удай, Іченька, суббасейну річки Десна: Снов, Остер, 

Білоус, Борзенка, Вздвиж і безпосередньо річки Десна.  

Найбільших забруднювачем поверхневих вод є Комунальне 

підприємство «Чернігівводоканал», яке зменшило скид недостатньо 

очищених стічних вод порівняно з минулим роком на 2,8 млн. м3. Протягом 

2019 року в р. Білоус цим підприємством було скинуто 12,1 млн. м3 

недостатньо очищених стічних вод з перевищенням доведених нормативів 



гранично допустимого скиду по вмісту фосфатів у  1,2 рази і 2,5 млн. м3 

нормативно-очищених.  

Причиною усіх негараздів у роботі очисних споруд, неможливість 

очищувати стічні води до нормативів гранично-допустимих скидів є фізична 

та моральна застарілість обладнання, зношення обладнання каналізаційних 

мереж, недовантаженість очисних споруд відсутність в потрібному обсязі 

капітальних та поточних ремонтів. 

 


